Vragen en antwoorden naar aanleiding van de stukken voor de Algemene
Ledenvergadering

Vragen over het gastenhuisje (sociaal huisje)
(tuin 215 en tuin 192)

●

tuin 215
Alle vragen en antwoorden graag in de notulen opnemen. geachte bestuur,
1e vraag gaat over het gastenhuisje en dat is dat het eerst geraamd is op 30.000 euro en nu
op 20.000 euro vanwaar deze verandering.
Antwoord: Het totaalbedrag is inderdaad geraamd op 30.000 euro.
Met het bedrag van 20.000 euro kan de werkgroep, met hulp van vrijwilligers, het huisje
casco neerzetten. Voor de inrichting en de tuin benaderen zij bedrijven om te doneren of
tegen inkoopsprijs te leveren. Wij hebben nu met de crowdfundingsactie de ervaring dat
bedrijven hiervoor open staan.

●

2e vraag gaat over het meermaals verschuiven van de datum m.n. afgesproken zowel
mondeling als schriftelijk door Mw.S Brilman eind oktober 2020 geen geld geen huisje nr. 61
de datum is verschoven naar 14 november 2020 het geld was zeker nog niet voor mekaar en
toen is datum weer verschoven naar 7 december 2020.
Antwoord:
Helaas heeft de werkgroep ook last gehad van de coronamaatregelen en lukte het hen niet
om eerder met de actie te beginnen.
Het bestuur heeft gezien dat de werkgroep voldoende, “eigen” geld in kas heeft voor de
jaarlasten 2020/2021 en de koop van het huisje. Daarom heeft het bestuur besloten, de
uitkomst van de crowdfundingsactie af te wachten. De actie stopt op 7 december 2020.

●

3e vraag gaat over dat er nog een bedrag van € 1639,15 te vorderen is voor de aanschaf van
tuin nr. 61 en in januari het nieuwe tuingeld weer betaald moet worden, moet dat ook nog
van die 20.000 euro betaald worden
Antwoord:
Voor de aanschaf en de jaarrekening van het huisje was het geld in augustus 2020 al
aanwezig. Dit zijn donaties van leden (vrienden van) en de opbrengst
van de bingo. Daarnaast zijn er nog opbrengsten van het sloopmateriaal van het huisje.
Evenals alle andere tuinders, kan de jaarrekening van het gastenhuisje in 2 termijnen betaald
worden. Dus de aanschaf en jaarnota’s kunnen betaald worden zonder het bedrag van
20.000 euro aan te spreken.

● 4de vraag:
Ik wil nog wat vragen toevoegen nl: De berichten van de week in het parool dat de huurprijzen zeer
binnenkort enorm omhoog gaan en dat er op de parken ook huisjes moeten worden opgegeven voor

openbare ruimtes naar wat ik heb gehoord 30% dat zijn ongeveer 70 huisjes dus nog meer reden wat
er mag blijven staan, blijf daar danvan af en ook met de nieuwe huurprijzen hoe wordt het
gastenhuisje betaald ik zie daar helemaal niets over.
Antwoord:
Wij verwachten dat het gastenhuisje tot het openbaar gebruik gerekend kan
worden, omdat het door niet-tuinders gebruikt zal worden. Het dient een maatschappelijk doel. Wat betreft de verhoging van de grondprijzen het volgende:
Het voornemen van de gemeente moet nog definitief worden aangenomen, er
is veel verzet. Het bestuur zal samen met de werkgroep nadenken over wat
de verhoging van de grondprijs betekent voor het gastenhuisje. Net als u
waren wij niet eerder op de hoogte van deze hoge verhoging van de
grondprijzen.
5de vraag :
Ik wil dit in alv besproken hebben en ook dat het wordt genotuleerd.
Antwoord:
Dat is akkoord. Wij hopen u en andere leden op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.
tuin 192
Geacht bestuur van Tuinwijck,
Naar aanleiding van punt 8 op de Agenda, het logeerhuisje, wil ik graag tijdens de komende ALV het
volgende in stemming te brengen: Tuinwijck als vereniging vult het tekort voor het logeerhuisje aan
tot de benodigde 20.000 euro.
Ik vind het fantastisch dat het projectteam voor het logeerhuisje met enorm veel
inzet tot nu toe bijna zeventienduizend euro bij elkaar heeft gebracht. Het initiatief
wordt breed gedragen door leden van Tuinwijck. Kinderen van Tuinwijck hebben een
indrukwekkende bijdrage geleverd. Ik zou het enorm zonde vinden om deze inbreng
weg te laten vloeien als het streefbedrag niet helemaal gehaald wordt.
Met vriendelijke groet
Antwoord:
Dank voor je meeleven met het logeerhuisje. Voorstellen van leden dienen uiterlijk 6 weken voor de
afdelings vergadering te worden ingediend. Zodat bestuur preadvies kan geven. Op het moment dat
de agenda is gepubliceerd kunnen er alleen besluiten genomen die daar staan vermeld
(afdelingsregelement art 13.2) Dus kan dit voorstel niet in stemming worden gebracht. Maar we
hebben er alle vertrouwen in dat het bedrag gehaald gaat worden.
Als het nodig mocht zijn kunnen we dit in een voorjaars ALV op de agenda zetten.

Vraag over de waterstanden
tuin 17

in de wandelgangen hoorde ik dat het bestuur bezig is met de hoge waterstanden op de tuin. Graag
zou ik willen weten of dit klopt. Ik zit op het puntje van het puntje, tuin 17, waar nauwelijks nog valt
te tuinieren ivm die hoge waterstand. Ik hoor het graag dus, vriendelijke groet,
Antwoord:
Het bestuur heeft ook geconstateerd dat bij veel regen er overlast is van water wat niet weg kan. De
gemeente is langs geweest en heeft met laarzen het zelf kunnen waarnemen. De gemeente,
Tuinwijck, Kweeklust en de Bond van Volkstuinen zijn in overleg met hoogheemraadschap over het
waterpeil.
Het hoogheemraadschap wil graag het grond water zo hoog mogelijk houden i.v.m. het verzakken
van het veen. Daarop is de grote pomp (bij kweeklust) ingesteld. Echter bij de extreme buien kan de
pomp het niet aan. En tuinen waar vroeger een sloot door heeft gelopen (dus voor de aanleg van de
voklstuinen) hebben extra last.
Het Hoogheemraadschap is nu aan het meten, daar er ook veel kwelwater in onze sloten terecht
komt. Voorlopig heeft het bestuur van Tuinwijck tijdelijk extra pompen ingezet tot het
hoogheemraadschap en de gemeente met definitieve oplossing komen. Echter de daling van het
veen is een groot probleem op de gehele volkstuin(en) ophogen lijkt het enige altenatief.

